Statut
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
1. Postanowienia ogólne.

1.1.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma siedzibę w Łodzi.

1.2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1.3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.

1.4.

Celami Stowarzyszenia są:
a) budowanie więzów solidarności koleżeńskiej absolwentów Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
b) promowanie absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego,
c) wszechstronne wspieranie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego.

1.5.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
a) organizowanie spotkań koleżeńskich, szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów,
b) działania na rzecz rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia,
c) udzielanie pomocy Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
w realizacji jego zadań naukowych i dydaktycznych,
d) prowadzenie wydawnictwa.

1.6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może także
powierzać wykonanie pracy za wynagrodzeniem.

2. Członkostwo zwyczajne, honorowe i wspierające Stowarzyszenia.

2.1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który złożył wniosek o członkostwo
Stowarzyszenia. Może nim być też cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
2.3.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
b) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) regularnej zapłaty składek członkowskich,
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

2.4.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Godność honorowego członka
Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2.5.

Honorowy członek Stowarzyszenia może brać udział z głosem doradczym we wszystkich
pracach i posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

2.6.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna posiadająca zdolność prawną, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia
lub zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz deklarująca pomoc
majątkową lub merytoryczną.

2.7.

Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w działalności Stowarzyszenia.

2.8.

Członek wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegania Statutu stowarzyszenia i uchwał jego władz,
b) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia

2.9.

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia. Nabycie i utrata
członkostwa Stowarzyszenia następuje odpowiednio z chwilą wpisu lub wykreślenia
z rejestru członków Stowarzyszenia.

2.10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu naruszenia statutu Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. Władze Stowarzyszenia.

3.1.

Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna i Zarząd.

3.2.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) wybór na czteroletnią kadencję członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu i ich
odwołanie,
c) ocena działalności Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,
d) udzielanie absolutoriom członkom Zarządu
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich.

3.3.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, a w jego braku Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków
Stowarzyszenia, co najmniej

raz w roku jako sprawozdawcze, a co cztery lata jako

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku
obrad, w każdy skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3.4.

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany większością
głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Uchwały Walnego Zebrania są
podejmowane większością oddanych głosów członków Stowarzyszenia obecnych na tym
Zebraniu bez względu na liczbę obecnych członków.

3.5.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia oraz opiniowanie sprawozdań
finansowych
b) wnioskowanie o udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
c) udział w posiedzeniach Zarządu.

3.6.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia, którzy wybierają
spośród siebie Przewodniczącego Komisji. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

3.7.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań,

d) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
3.8.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków Stowarzyszenia,
w tym z Prezesa Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, Skarbnika
Stowarzyszenia i Sekretarza Stowarzyszenia, wyboru których dokonuje Zarząd na
pierwszym posiedzeniu; możliwe jest łączenie funkcji w Zarządzie.

3.9.

Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3.10. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszanie pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie
przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd
zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3.11. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu.

4. Majątek Stowarzyszenia.

4.1.

Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności składki członkowskie, darowizny,
dotacje, subwencje, granty, dochody z działalności gospodarczej.

4.2.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku za rok z góry.

4.3.

Majątek Stowarzyszenia służy prowadzeniu działalności statutowej Stowarzyszenia.

4.4.

Stowarzyszenie może prowadzić także działalność gospodarczą.

5. Postanowienia końcowe.

5.1.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony przez Walne Zebranie większością dwóch
trzecich oddanych głosów bez względu na liczbę obecnych.

5.2.

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch
trzecich głosów bez względu na liczbę obecnych.

5.3.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na Uniwersytet Łódzki.

